
        Futures Language Schools                                                              Grade : 4th  Primary 

       1st term Exam(2020-2021)                                                                   Time : 2 hours 

Model ( 1 ) 

English  :   

Choose the correct answer from a, b, c or d:  

1. I have a _____________ in the afternoon. 

a) cinema     b) snack    c) kite    d) snake  

2. _____________ glasses are those? 

b) Who   b) How              c) Whose         d) Where  

3. He is Ali. This is _____________ book.   

a) my    b) his    c) her   d) their  

4. The bird can fly in the _____________. 

a) shy     b) candy                         c) party   d) sky 

5. He _____________ his hands yesterday. 

 a) wash   b) washed        c) washes   d) washing 

                                                                  

 

 

 

 

 



Mathematics :   

1) Choose : 

1) 80 x 50 = ………………….hundreds         

( 4 ,   40 , 400 , 4000 ) 

2) 1, 3, 5 , 7  is a……………………. number. 

( prime , odd , even ) 

3) The number 477 is divisible by…………. 

( 2 , 3 , 5 , 10) 

4) The diagonals of the Parallelogram are ...................................... 

(equal in length and perpendicular , equal in length and not perpendicular, not perpendicular but 

not equal in length ) 

5) In ∆ ABC its sides lengths 8cm , 6cm , 10cm is called……………  

(scalene ,equilateral ,isosceles) 

6) The perimeter a square with  side length 9 cm =…………………. 

( 36 , 81 , 18 , 13 ) 

7) 56 Million , 18Thousand , 4 = ………………… 

(  560184 , 56018004 ,  5618004 , 56184 ) 

                                                                  

 

 

 

 



Science :   

Choose the correct answer: 

1. Aluminum is ………………………. 

(Solid metal – Gaseous nonmetal - Liquid metal - Solid nonmetal) 

2. Mars is a ……………….. planet. 

(Red – Blue - Cold - black) 

3. Stone is put in a jar containing 50 cm3 of water, water level raises in the jar to 80 

cm3, so that the volume of stone equal …….. 

(20 m3 – 30 cm3 – 50 cm3 – 80 cm3).  

4. When a gas condenses, it becomes a …………………..… 

(Solid – liquid - gas - none of them) 

                                                                  

 عربيه :   لغة

 السؤال األول : من موضوع ) السياحة في مصر ( : اقرأ ثم أجب :  

ن يكون مرشًدا سياحيًا مثل عمه مفيد . أهداه عمه كتابًا  االطالع ، سريع الفهم ، بكار يحب أ ذكى ، واسع  تلميذ بكار  " 

 "   في مصر السياحة صغيًرا عن 

 ) أ ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  :

 سريع (.    - قوي  – غبي  – ) عبقري    مضاد ) ذكي  (  ......  (1

 اللهو(.  –الجري  –المال  – ) القراءة    معني ) االطالع  ( ......  (2

 اسم مجرور (.   – فاعل  – خبر  – ) مبتدأ    تلميذ ( : ...... إعراب )   (3

 اسم مجرور (.  – فاعل   –خبر  –)مبتدأ   إعراب ) السياحة ( : ....  (4

 مجلة ( عن السياحة في مصر .   –قصةً   – كتابًا  – ) مجلًدا  العم مفيد أهدي بكار .........       (5

 

 



 السؤال الثاني : من نص ) ما أحلي أجواء القرية ! ( :  

 رسمت نور 

 ا يمشي في الساحة فالحً 

 ا تتبع فالحة عنزً 

 ! ما أحلى أجواء القرية

 القوسين : ) أ ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين 

 الجوية (.   - الجوي  –الجاو  – ) الجو   مفرد ) أجواء  (  ......  (1

 القروين(.  –القرويون  – القري  – ) القراوي   جمع ) القرية  ( ......  (2

 أحمد رامي (  –بيان الصفدي  – أحمد الكاشف  –) أحمد شوقي   قائل النص الشاعر .....  (3

 أنتن (.   – هم  –نحن   – ) أنا  ..............   معلمان ناجحان .  (4

 . هاتان ( –هؤالء   – هذان   –)هذا  ............     علماء ماهرون .  (5

                                                                  

 دراسات اجتماعيه : 

ــ   اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 .......................... من النبات الطبيعي في مصر .1

 ( الذرة–األرز   –الصبار  -القمح(

  ............. صنع المصري القديم مالبسه من .2

 (  الكتان -الحرير  –الصوف  –القطن(

 .... تسقط االمطار علي السواحل الشمالية في فصل .3

 ( الصيف –الشتاء   -الخريف –الربيع (

 ................................ خرج الملك مينا من مدينة .4

 ( طيبة –أون  -من نفر  -منف (

                                                                                                   

 



        Futures Language Schools                                                              Grade : 4th  Primary 

       1st  term Exam(2020-2021)                                                                   Time : 2 hours 

Model ( 2 ) 

English  :   

Choose the correct answer from a, b, c or d: 

1.  ___________ is the pasta? 

a) Where   b) How old   c) Who  d) When 

2.  They don’t ___________ meat. 

a) to want   b) want                                  c) wants                     d) wanting 

3.  ___________ glasses are mine. 

a) This               b) These   c) That  d) There 

4.  Let’s ___________ videos. 

a) eat    b) sing    c) wash             d) exercise 

5.  A ___________ works in a hospital. 

a) teacher   b) waiter                         c) chef   d) nurse 

                                                                  

 

 

 

 

 



Mathematics :  

1) Choose :  

1) The common  factors of all numbers is………………..…. 

( 0 ,1 ,2 , 10) 

2) The sum of the measure of interior angles of a triangle =…◦  

(118 , 108 , 180 , 90) 

3) If the measure of the angle between two straight lines is 90˚ , then the two straight  

lines are ……………………….  

(intersecting , parallel , perpendicular, acute  ) 

4) Two million , seventy five thousand , nine hundred and six = ……………………..……. 

(2075096  , 21007596  , 2075906  , 275960) 

5) The area of Rectangle if its Length 7 cm & its width 5 cm =……………………… 

cm2 

( 12 , 35 ,  24 , 70) 

6) ……….……..    is divisible by 3.        

( 503  , 2140    ,  702 , 313 ) 

7) 7Km = ………………………..………….. m.        

( 70 , 700 , 7000 , 70000 ) 

                                                                  

 

 

 



Science :   

Choose the correct answer: 

1. Substance don’t have definite shape or volume  are …….  

a. solids b. gases 

c. liquids d. all the previous 

2. The volume of a solid material is measured in…………… unit 

a. cm3   b. m3 

c. cm d. (a) and (b) 

3. Statues are made up of ……………..  

(copper – sulphur – carbon - mercury). 

 

4. The sun is a star because it................................. 

(absorbs light - reflects light - radiates light - let light pass through) 

                                                                  

 لغه عربيه : 

 السؤال األول : من موضوع ) اإلسكندرية عروس البحر المتوسط ( : اقرأ ثم أجب :  

 وإسالمية" قرأت أمس عن مدينة عريقة، بها معالم أثرية وتاريخية: فرعونية ويونانية، ورومانية، وقبطية "

 ) أ ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  : 

 معلوم  (.  –علم  –عالم  –) َمعلم    مفرد ) معالم  (  ......  (1

 حقيرة (.  –أصيلة   –جديدة  –) حديثة     معني  ) عريقة  ( ......  (2

 المدينة ( قصر  –قصر البارون   –قصر المنتزه  –) قصر النيل    شاهد بكار في اإلسكندرية .....  (3

 هؤالء (.  –هذان  –هذا  –) هذه   ..............   أراضي جميلة . (4

 اسًما مجروًرا  (. –فاعال   –خبًرا  –)مبتدأ   . ما تحته خط يعرب :  ساطعةالشمس  (5

 



 السؤال الثاني : من نص ) ما أحلي أجواء القرية! ( :  

 رسمت نور 

 شمًسا تضحك فوق الدور 

 طفال يهدي طفال وردة 

 القوسين : ) أ ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين 

 الدرير  (.   –الدائرة  –الدار  –) الدينار    مفرد ) الدور  (  ...... (1

 يبخل  (. –يأخذ  –يسلب  –) يعطي    معني  ) يهدي  ( ......  (2

 أشمية (  -شمسيات  –شماسي   –) شموس    جمع ) شمس ( ..... (3

 هؤالء (.  –هذان  –هذا  –) هذه   ..............   طائران محلقان . (4

 ظرف مكان  (. –ظرف زمان  -فاعال  –)خبًرا  . ما تحته خط يعرب :  ليالينير القمر  (5

                                                                  

 دراسات اجتماعيه :  

  ...........................أرض مرتفعة وسطحها مستوى او شبه مستوى (1

 (الجبل  –السهل  –التل   –الهضبة )

 ................... تسقط االمطار علي السواحل الشمالية في فصل (2

 (الصيف – الشتاء  -الخريف –الربيع )

 ............ صنع المصرى القديم مالبسه من (3

 (  القطن-الكتان  –الصوف   –الحرير )

 .................. مظاهر حياته بالكتابةسجل المصرى القديم  (4

 (    الهيروغليفية   -اليونانية     -العبرية     -الفارسية    )
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Model ( 3 ) 

English  :   

Choose the correct answer from a, b, c or d: 

1.  I can see with my ___________. 

a) ears   b) feet    c) eyes                        d) arms 

2.  She is sick. Her ___________ hurts. 

a) knee   b) feet                          c) fingers             d) hands 

3.  This jacket is ___________. 

a) you               b) your   c) yours  d) you’re 

4.  Don’t ___________. I’ll help you. 

a) like    b) worry                         c) find   d) hurt 

5.  We live near the school. We go there ___________ foot. 

a) by    b) in    c) on   d) at 

                                                                  

 

 

 

 

 



Mathematics :   

1) Choose : 

1) The four  sides are equal in length in ………… 

( rectangle , square , parallelogram , trapezium ) 

2) The place value of digit  3 in 983 560 421 is …… 

( hundred thousand , million,  ten million , milliard ) 

3) In triangle ABC , if m(A)=60° and m(B)= 40 , then m(C) =………… ̊

( 100 , 20 , 80 , 160 ) 

4) The perimeter of a Rectangle with  Length 11 and width 9 cm =………………..  cm 

( 20 , 40 , 99 , 198 ) 

5) The Million has ……………. Zeros  

( 10 , 9 , 7 , 6 ) 

6) 216 ÷ 18 =…………… 

( 21 , 32 , 12 , 14 ) 

7) The H.C. for  6  and 9  is …. 

( 3 , 6 , 18 , 36 ) 

                                                                  

 

 

 

 

 



Science :   

Choose the correct answer: 

1. All of the following are chemical changes except ....................... 

(Exploding of fireworks - burning of coal- formation of salty solution). 

2. From bad heat conductor.  

(bromine – aluminum – iron – copper) 

3. We can determine the volume of irregular small stone that does not dissolve in 

water by using …… 

(Measuring cylinder – common balance – graduated ruler). 

4. The sequence of day & night is occurred due to ………………..…… 

a. rotation of the Earth around the sun  

b.  rotation of the Earth around itself  

c. rotation of the sun around the Earth 

d. rotation of the sun around its axis 

                                                                  

 لغه عربيه : 

 السؤال األول : من موضوع ) شرم الشيخ مدينة السالم ( : اقرأ ثم أجب :  

الريح من مدينة القاهرة متجًها إلى مدينة شرم الشيخ، وكان سعيًدا بمياه البحر األحمر الصافية والشعب  بساط" طار 

 المرجانية الجميلة " 

 ) أ ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  : 

 العكرة  (.   -القذرة   –الملوثة  –) النقية   معني  ) الصافية  (  ......  (1

 حزينًا   (. –عاشقًا  –مسروًرا  –) فرحانًا    .. مضاد  ) سعيًدا  ( .... (2

 ظرف مكان ( –خبر  –مبتدأ  –) فاعل    إعراب  ) بساط ( .....  (3

 هؤالء   (. –هاتان  –هذان  –) هذه  ............ عصفوران فوق الشجرة . (4

 أنتم  (.  –هم  –نحن  –) أنا   .................. نعيش سعداء  . (5



 السؤال الثاني :  من نص ) اسلمي يا مصر  (   

 ولقلبي أنِت بعد الدين دين ومعي قلبي وعزمي للجهاد

 وسالًمــــــــا يــا بــالدي           لِك يـا مصـر السالمــة

 ) أ ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  : 

 أموالي  (.   -مرضي   –ضعفي  –) إرادتي     معني  ) عزمي  (  ......  (1

 قابالت   (. - قالبون  –قلوب   –) مقالب    جمع  ) قلب  ( ......  (2

 نهي  (  –تعجب  –استفهام  –) نداء    ) يا بالدي ( أسلوب .....  (3

 اسًما مجروًرا (.  –فاعال   –خبًرا  –مثمرة . إعراب ما تحته خط يعرب ....   ) مبتدأ  الشجرة (4

 هذان (.  -هؤالء   –هذه  –) هذا    .................. قطارات سريعة . (5

                                                                  

 دراسات اجتماعيه :  

 :بين األقواس اختر األجابه الصحيحة مما

 اللون األزرق علي الخريطة يدل علي …........         .1

 الجبال     ( -الصحارى  -المسطحات المائية  -)  الهضاب 

 محافظة  ….... من المحافظات الجاذبة للسكان        .2

 المنيا      ( -مطروح  -أسوان  -)  القاهرة  

 من العوامل الطبيعية لقيام الحضارة المصرية القديمة …....        .3

 االنسان      ( -نهر النيل  -الجيش   -) الوحدة  

 من الجهات الفرعية …...........                         .4

 الجنوب      ( -الشرق   -الجنوب الغربى  -)  الشمال   
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Model ( 4 ) 

English  :   

Choose the correct answer from a, b, c or d: 

1.  I go to work ___________ car. 

a) by    b) in    c) on   d) with 

2.  How ___________ she go to school? 

a) is    b) are    c) do      d) does 

3.  A ___________ can carry people on water. 

a) bus               b) car    c) ferry  d) train 

4.  ___________ time does the train leave? 

a) When   b) What                         c) Whose  d) How 

5.  Rice is in ___________ 3. 

a) cereal   b) tune               c) street  d) aisle 

                                                                  

 

 

 

 

 



Mathematics :   

1) Choose : 

1) Two million seventy four thousand eight hundred and one  = ………………… 

( 2740810 ,  2074801 , 1087420  , 27481 ) 

2) The diagonals are perpendicular but not equal in length in  ……………… 

( rectangle , square , parallelogram , trapezium ) 

3) 42000 thousand = ……… million. 

(42000000 , 42000 , 420 , 42 ) 

4) The number is divisible by…………………… if it is divisible by  3 and 5 

( 6 , 10 , 8 ,  15 ) 

5) 5)In triangle XYZ , if m ( X ) = 70 °  and m (Y ) = 60 °  ,then m (  Z)……… ̊

( 130 , 10 , 170 , 50 ) 

6) Any two straight lines intersected at…….. points. 

(1 , 2 , 3 , 4 ) 

7) The  L.C.M for  15 and 20   = …..  

( 5 , 30 , 10 , 60 ) 

                                                                  

 

 

 

 



Science :   

Choose the correct answer: 

1. Putting a bottle of water in the freezer of a refrigerator for a period of 24 hours 

causes a ……………... to water.  

(Physical change - change in structure - chemical change- all the previous) 

2. The liquid non-metal is …………..  

(iron – bromine – copper – mercury). 

3. The change of water from liquid to ice is accompanied with…………... 

a. increase in mass  

b.  evaporation  

c. increase in temperature  

d.  decrease in temperature 

4. Moons are followers for the ……………  

(stars – planets – comets – meteors) 

                                                                  

 لغه عربيه : 

 السؤال األول : من موضوع ) شرم الشيخ مدينة السالم ( :  

قرأُت يا صديقي في اإلنترنت أن مدينة شرم الشيخ أطلقت عليها منظمة اليونسكو لقب : مدينة السالم ، والسبب أنه ُعِقَدْت  

 العادل بين الدول "  السالمت واجتماعات كثيرة عن بها مؤتمرا

 ) أ  ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

 ُهِدَمْت(.  -أُهِملْت   –أُقِيَمْت  –) فُِشلَْت    معني  )ُعِقَدْت( : ........  -1

 أمير ( .  -مأمور  –مؤامرة   –) مؤتمر     مفرد ) مؤتمرات ( : ....... -2

 ظرف مكان (. –اسًما مجروًرا   –فاعال   –) مبتدأ    تعرب :......... كلمة ) السالم (  -3

 أنتما (.  –هما   –أنتن  –.......... أصدقاء يساعدون أصدقاءهم .          ) هم  -4

 ظرف مكان  (. –فاعال  –خبًرا  –) مبتدأ   . ما تحته خط يعرب ... مفيدةالرياضة  -5



 اقرأ ثم أجب :  السؤال الثاني : من نص ) اسلمي يا مصر ( : 

 ذي يدي إن مدت الدنيا يدا  اسلمي يا مصر إنني الفدا

 إنني أرجـو مع اليـوم غًدا أبًدا لـن تستكيني أبــــــًدا

 ) أ  ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

 تصوني (.  – تذلي   –تكرمي  –) تعزي    معني  )تستكيني( : ........ -1

 تكامل ( . -تجانس   –تضاد  –) ترادف     .......غًدا (  :  –بين ) اليوم  -2

 أمر (. - نداء   –استفهام  –) تعجب    ) يا مصر( أسلوب  :......... -3

 الزهاوي (  –القصاب  –المنفلوطي  –) الرافعي    قائل النص الشاعر .........  -4

 مر (. فعل أ –فعل ماٍض  –فعل مضارع   –) اسم   كلمة ) أرجو ( نوعها ..... .            -5

                                                                  

 دراسات اجتماعيه :  

 :اختر األجابه الصحيحة مما بين األقواس

 مناخ مصر حار فى فصل .............       (1

 (الخريف     -الربيع    -الشتاء  -) الصيف   

 تقع مصر في الركن الشمالى الشرقى من قارة .........    (2

 (  أفريقيا  -آستراليا -آسيا   -) أوربا  

 من الجهات األصلية .............     (3

 ( الشمال الغربى  -الشمال    -الجنوب الغربى   -) الشمال الشرقى  

 من المناطق المزدحمة السكان ..........   (4

 ( الواحات  -السهول   -الصحارى    -) وادى النيل  
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Model ( 5 ) 

English  :   

Choose the correct answer from a, b, c or d: 

1.  A: Does he want milk?  -B: Yes, he ___________. 

a) is    b) did     c) does  d) do 

2.  A: ___________ book is this? -B: it’s hers. 

a) What   b) Which   c) Which  d) How 

3.  They are listening to ___________. 

a) mountain   b) music   c) ride   d) bike 

4.  I’ve got two ___________. 

a) foot    b) heads                         c) feet   d) noses 

5.  We don’t ___________ fish. 

a) wanting   b) wants               c) want  d) wanted 

                                                                  

 

 

 

 

 



Mathematics :   

1) Choose : 

1) 7251309 + 748691 =    …………… 

(8 milliard , 8 million , 8 thousands , 8 hundreds) 

2) The two parallel lines …………………………………..… 

(intersect at 1 point  , intersect at 4 points , never intersect) 

3) The area of Rectangle if Length 9 cm & its width 5 cm=……….cm2 

(45 ,14 , 28 , 90 ) 

4) 6 m = …………………...….cm.  

( 60 , 600 , 6000 , 60000 ) 

5) H.C.F   of   6 &  9 is  ………...  

( 54  , 3 , 18 , 6  ) 

6) The diagonals are not equal in length in ………………… , ……………..    

( Parallelogram , square , Rectangle triangle ) 

7) 36 Million , 18Thousand , 4 = ……………….  

(  360184 , 36018004 ,  36108004) 

                                                                  

 

 

 

 



Science :   

Choose the correct answer: 

1. All the following are solid nonmetals except ……………. 

a.  bromine b. sulphur c. phosphorus 

2.  Moons revolve around the ……………… 

a. stars b. planets c. No correct answer 

3. Substances have definite volume and take the shape of containers are …….  

a.  solids b. liquids c. gases 

4.  When we burn a piece of paper its properties  ………… 

a. changed b. didn’t change c. no correct answer 

                                                                  

 عربيه :  لغة

 السؤال األول : من موضوع ) قطرة ندي وورقة شجرة ( : اقرأ ثم أجب :  

ولمعت " وبقية الرحلة ، كانت عندي كم أحبك أيتها القطرة الغالية ، أنت سر حياتي .زاد بريق القطرة ، وتألأل وجهها ، 

 الورقة ، وزادت نضارتها ، وصارت القطرة والورقة شيئًا واحًدا ، كم أنت عظيم يا رب !! . 

 ) أ  ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

 مكتوًما (.  –معتًما  –مظلًما   –) المعًا    معني  ) تألأل ( :  صار ........  -1

 المقطورات ( . -القطور  –القطرات  –) القطارات    جمع ) القطرة ( : .......  -2

 سعادتي  (  – آهاتي  –حياتي   –) موتي  قالت ورقة الشجر لقطرة الندي : أنت سر  .....  -3

 اسم إشارة (. –ضمير غائب  –ضمير مخاطب  –) ضمير متكلم  ) أنت ( نوعه ..... .            -4

 هم (.  -أنتن  –نحن  –) أنا     ........... نحب الوطن .  -5

 

 

 



 لسؤال الثاني : من نص ) النيل هو الكوثر ( : اقرأ ثم أجب :  ا

 حـــبــشي اللـــون كجـــيـــرته      مــــن مـنــبــعــــه وبـحـيـرتــه 

 صــــبـغ الشـطـيـن بـسـمـرتـه     لــــونــًـا كالـمـسـك وكـالـعـنـبـر

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين :   

 عشقه (. -مطره    –مصبه  –) مصدره    معني ) منبعه ( : .........          -1

 أبحر (.  –بحور   –بحيرات  –) بحار     جمع ) بحيرة ( .......  -2

 سعادتي  (  – آهاتي  –حياتي   –) موتي  قالت ورقة الشجر لقطرة الندي : أنت سر  .....  -3

 هم  (. -أنت  –أنا  –) نحن   ........ أمهات رحيمات.            -4

 هو (.  -أنتن  –نحن  –) أنا    ........... يساعد والديه. -5

                                                                  

 دراسات اجتماعيه :  

 :مما بين األقواس  اختر األجابه الصحيحة

 تتوسط مصر …..... قارات                     (1

 ( ستة -خمسة    -أربعة    -) ثالثة   

 من أشكال سطح مصر .........                 (2

 (  جميع ماسبق -سهول  -هضاب    -) جبال  

 محافظة …........ عاصمة جمهورية مصر العربية    (3

 (  مطروح -القاهرة   -العريش   -)  االسكندرية 

 أرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية السطح      (4

 ( الهضاب  -التالل  -السهول  -)  الجبال  
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Model ( 6 ) 

English  :   

Choose the correct answer from a, b, c or d: 

1.  Let’s use the ___________. 

a) cow               b) computer   c) camel             d) cat 

2.  Does he want a single or ___________ ticket? 

a) turn   b) train   c) return             d) hurry 

3.  I want a sandwich. I’m ___________. 

a) hungry   b) thirsty   c) happy             d) sad 

4.  How about ___________ to the cinema? 

a) go    b) goes              c) to go             d) going 

5.  She ___________ want a canary. 

a) wants   b) wanting               c) want  d) wanted 

                                                                  

 

 

 

 

 



Mathematics :   

1) Choose : 

1) The number……….. is divisible by 3        

( 28  -   13     -     17    - 24  ) 

2) 56 m² = ……….. dm²        

( 560   - 56 -   5600  - 560000) 

3) The figure which has four sides equal in length is called ………..  

( trapezium – parallelogram – rhombus – triangle ) 

4) Ten million , five hundred seventy two thousand = ………..  

(   10 507 200    –   10 510 072 -  105 721  -   10 572 000   ) 

5) The triangle whose lengths of its sides are 3cm , 4 cm  and 5 cm. 

( scalene triangle – equilateral triangle – isosceles triangle ) 

6) The number ………… is the common multiple of all numbers .   

( 0 – 2 – 3 –  1 ) 

7) L. C . M  for the numbers 8 and 12 .  

( 4 , 12 , 24 , 32 ) 

                                                                  

 

 

 

 



Science :   

Choose the correct answer: 

1-The following elements have metallic luster except …………. 

(iron – copper – sulphur – gold). 

2-When iron is exposed to air, it ……….……  

(Freeze – evaporates – rusts- melts). 

3-The biggest planet is ……………………., 

(Mars- Earth – Mercury – Jupiter) 

4-Measuring unit of small ring is ….................. 

(gram- cm – kilogram- meter) 

                                                                   

 لغه عربيه : 

 السؤال األول : من موضوع ) كاد العطش يقتله ( : اقرأ ثم أجب :  

" أخذ الرجل يبحث بلهفة عن الماء هنا وهناك ، فلما هده التعب ، وقف تحت شجرة يحتمى بظلها ، ويلتقط أنفاسه ، قبل أن 

 يعاود البحث عن الماء مرة أخرى .  

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين :   

 األمل (. -السرور  –اإلجهاد  –) الراحة   معني ) التعب ( : .........          -1

 نفيسة (.  -نفس  –نفيس  –) نافس     مفرد ) أنفاس ( ....... -2

 تالل  (. -نخلة  –شجرة   –) جبال   وقف الرجل تحت ..... يحتمي بظلها . -3

 الفقر ( .  –الشبع  –الجوع  –) العطش    كان الرجل يعاني من شدة ......  -4

 متصل (.  –غائب  –مخاطب   –) متكلم  قضاة عادلون .   ما تحته خط ضمير ... أنتم -5

 

 



 السؤال الثاني : من نص ) ما أحلي أجواء القرية ! ( : اقرأ ثم أجب :  

 رسمت نور 

 ديًكا يركض فوق السور 

 آنية عصفور  وعلي

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين :    

 يبكي (.  -يضحك   –يجري  –) يقف    معني ) يركض ( : .........          -1

 اآلن (. -أواٍن  –أيناء  –) إناء     ....... مفرد ) آنية (  -2

 هذه (.   –هؤالء  –هذان  –......... الطائران محلقان .                         ) هاتان   -3

 هما (. –أنتم   –هم  –) أنتن         ............   مصريات ناجحات . -4

 فاعال (. –ظرف زمان  – ظرف مكان –السور.  ما تحته خط يعرب ... ) ضميًرا  فوقديًكا يركض  -5

                                                                  

 دراسات اجتماعيه :  

  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 يحد مصر من الجنوب ............   (1

 (  البحر األحمر  -البحر المتوسط     -ليبيا دولة  -السودان ) دولة 

 تنتشر بالصحراء الغربية ........    (2

 (    التالل -األودية       -   الجبال -  ) المنخفضات

 تتوسط مصر ........... قارات        (3

 ( ست  -خمس     -أربع     -   ) ثالث

 كانت مدينة .............. عاصمة مملكة الجنوب         (4

 (    طيبة -أون  -نخب      -   ) بوتو

 اتخذت مملكة الجنوب من نبات ........ شعاراً لها         (5

 ( البوص  -القمح    -   البردى -اللوتس )   
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Model ( 7 ) 

English  :   

Choose the correct answer from a, b, c or d: 

1.  A: What ___________ is it?  - B: It’s red.  

a) time   b) colour              c) number  d) long 

2.  Where ___________ the dog? 

a) is    b) does  c) has   d) was 

3.  She wants some water. She’s ___________. 

a) hungry   b) thirsty  c) happy             d) sad 

4.  She isn’t fat. She’s ___________. 

a) tall    b) sad   c) thin   d) long 

5.  You can buy a lizard at the ___________. 

a) pet  shop   b) toy shop     c) hospital       d) supermarket 

                                                                  

 

 

 

 

 



Mathematics :   

1) Choose : 

1) 89000 thousands = ……… Million 

( 89000000 , 89 , 890000 , 89000 ) 

2) 5162÷ 58 = 89  then  5162  is called ……………… 

(divisor , dividend ,quotient ,prime ) 

3) The diagonals of the Rhombus are ...................................................... 

(equal in length and perpendicular , equal in length and not perpendicular, perpendicular 

but not equal in length ) 

4) 9000 X 3000 = ……...... 

(27 thousand , 27 hundred thousand, 27million) 

5) the perimeter  of a square with  side 8 cm is = ……….. 

( 32, 64 , 16 , 12 ) 

6) The Prime numbers  has only ……….. factors . 

( 1 , 2 , 3 ,  4 ) 

7) If ∆ XYZ m (<X) = 1000 and m (<Y) = 500 then m (<Z) =………. 

( 150 , 80 , 30 , 50 ) 

                                                                  

 

 

 

 



Science :   

Choose the correct answer: 

1.  Appearance of some droplets on cold surface such as leaves of plants in winter is an 

example of ………. Process 

(Melting – condensation – evaporation – Freezing). 

2. Earth rotates around the sun once every …………………  

(one year – one day – one month- 24 hours) 

3. The volume of a solid material is measured by:      

(cm – cm2 – cm3-gram ) 

4. The liquid non-metal is ………….. 

(iron – bromine – copper – mercury). 

                                                                  

 لغه عربيه : 

 السؤال األول : من موضوع ) قطرة ندي وورقة شجرة ( : اقرأ ثم أجب :  

مع نور الفجر الفضي ، ومأل الجو نسيم رائع . تمايلت أوراق الشجر ، فرحة بميالد يوم جديد ، تكاثفت  الدنيا" استيقظت 

السحب الباردة ، وتجمعت قطرات الندى ، تتأهب لبدء رحلتها إلى األرض ، متلهفة للقاء النباتات و األزهار وأوراق الشجر 

 " 

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين :   

 متعبة (   –قادرة  –مستعدة   -) مشتاقة   تلهفة ( : .........         معني ) م -1

 اآلن ( -أواٍن  –أيناء  –) إناء     مفرد ) آنية ( .......  -2

 ظرف زمان (  –خبًرا  –فاعال   –) مبتدأ    كلمة  ) الدنيا ( إعرابها . -3

 هذه (.   –هؤالء  – هذان –......... الطائران محلقان .                         ) هاتان   -4

 هما (. –أنتما  –هم  –) أنتن         ............   مسافرون سعداء. -5

 



 السؤال الثاني : من نص ) النيل هو الكوثر ( : اقرأ ثم أجب :  

 النيل العــــذب هو الــــكوثــــر     والجــــــنة شاطـــئه األخضـــر

 والمـــــنظر     مـــا أبهـــي الخــلد !وما أنضــر! ريـــان الــصـفـحة 

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين :   

 أدني (. -أسوأ  –أقبح  –) أجمل           معني ) أبهي ( : .........          -1

 شطئات (  –مشاطيء  –شواطئ  –) أشطط   جمع ) شاطئ ( : .........  -2

 الخبز (     -الزهور  –الكوثر   -ـر.. شبه الشاعر نهر النيل بـ ) العطور النيل العــــذب هو الــــكوثـــ -3

 أحمد رامي (.  –بيان الصفدي  –أحمد الكاشف  –) أحمد شوقي   قائل النص الشاعر .....  -4

 أمر (  –تعجب  –استفهام  –) نداء  )مـــا أبهـــي الخــلد ! ( أسلوب .. -5

                                                                  

 دراسات اجتماعيه :  

 :اختر األجابه الصحيحة مما بين األقواس

 تساعد …......... المعلم فى الشرح (1

 (  الترمومتر -الصورة   -الخريطة    -) الكتب  

 تقوم مصر بعمل تعداد سكانى كل …. سنوات     (2

  (7  -  8   -  9  - 10  ) 

 صنع المصرى القديم مالبسه من ............       (3

 ( الحرير  -الصوف   -الكتان  -)  القطن  

 دولة …........  تقع حنوب مصر             (4

 ( السعودية -ليبيا   -فلسطين   -) السودان  
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Model ( 8 ) 

English  :   

Choose the correct answer from a, b, c or d:  

1. She _____________ want a kitten. 

a) isn’t    b) aren’t    c) doesn’t   d) don’t  

2. A: _____________ time does it leave?   - B: At two o’clock. 

b) When   b) What   c) Where  d) How  

3. A: What’s your _____________?            - B: 31 Tahrir Street.   

a) dress   b) watch   c) address  d) dresses  

4. A _____________ is a small dog. 

a) kitten    b) canary    c) puppy   d) fish 

5. Kareem _____________ a rabbit. 

 a) want    b) wants    c) to want   d) wanting 

                                                                  

 

 

 

 

 



Mathematics :   

1) The Milliard  is the smallest number formed from ......... digits 

[ 6 ,  8  , 9 , 10 ] 

2) The smallest number formed from the digits 7, 2 , 8 , 3 , 5 , 0 is ..............   

[ 728350 , 503827 , 203578 , 235780 ] 

3) If the side lengths of triangle are different then the triangle is called ……… triangle 

[ isosceles , scalene , equilateral , pentagon ] 

4) Any two lines that intersect at a point and make 4 right angles are called ……… 

[  ray ,    Parallel , perpendicular,  intersecting ] 

5) The H.C.F  for the two numbers  6 and 8  is …………… 

[ 2 , 4 , 6 , 8 ] 

6) 6 m² = ……………………….… dm². 

[60 , 600  , 6000 , 60 000 ] 

7) The common multiple of all numbers is …………... 

[ 0 ,  1 , 2 ,  3 ] 

                                                                  

 

 

 

 

 



Science :   

Choose the correct answer: 

1. We use a ……... to measure the mass of tomatoes. 

a. tape   b. ruler  c. measuring cylinder d. Common balance 

2. Which of the following has indefinite shape and definite volume? 

a. Air  b. Iron  c. water d. oxygen 

3. Earth rotates around its axis once every................. 

a. One day   b. 20 hours   c. a & b    d. One year 

4. A nonmetal that has the ability to conduct electricity. 

a. bromine b. Iron  c. carbon d. oxygen 

                                                                  

 لغه عربيه : 

 السؤال األول : من موضوع ) كاد العطش يقتله ( : اقرأ ثم أجب :  

"يحكى أن رجال كان يسير في الصحراء وقت الظهيرة . وكانت الشمس ترسل أشعتها الذهبية في كل مكان ، وكان الجو  

 حاًرا ، فأحس الرجل بالظمأ ، وجف حلقه من العطش ،.. وكان قد استنفد ما معه من ماء".

 الصواب مما بين القوسين :   ) أ ( تخير 

 عاتب (. –مات   –فقد   –) شعر   معني ) أحس ( :  .........          -1

 المساء  (. –العصر  –الظهيرة  –) الصباح   كان الرجل يسير في وقت  .......  -2

 الطعام ( .   -الهواء  –الماء  –) المال  أحس الرجل بالظمأ ألنه استنفد ما معه من ..... -3

 فعل أمر (.  –اسم  –فعل ماض  –العمل هام جًدا . ما تحته خط ....           ) فعل مضارع  تنظيم -4

 هذان  (. –هؤالء   –هذه  –) هذا   .................. رجال المستقبل . -5

 

 

 



 السؤال الثاني : من موضوع ) النيل هو الكوثر  ( : اقرأ ثم أجب :  

 لســــاقـي الناس وما غرســواالبـحـــر الفــــياض الـقـــــدس     ا

 وهــــو المنـــوال لـمـا لبســوا     والمــــنعـــم بالـقـطـــن األنـــور

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين :    

 السمك (.  –الماء  –الخير  –) المال   معني ) الفياض ( :  كثير .........          -1

 بنوا  (. –أقاموا  –حصدوا  –زرعوا )    مضاد ) غرسوا (   .......  -2

 الحرير ( . -الكتان   –القطن  –) النعناع    أنعم النيل علي مصر بـ  ..... -3

 الحبور (  –األحبار  –البحيرات   –) البحور     جمع ) البحر( : ........  -4

 أنتم  (.  –هم  –أنا  –) نحن   .................. نشرب من نهر النيل  .  -5

                                                                  

 دراسات اجتماعيه :  

   : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 عاش المصرى القديم في بداية حياته فوق ...........       (1

 (  السهول   -التالل     -الهضاب   -)  الجبال 

 صنع االنسان المصرى قديماً مالبسه من ..........      (2

 (  الكتان  -الحرير    -الصوف   -)   القطن  

 تعد الواحات من مناطق ......... السكان                (3

 ( نادرة  -قليلة    -متوسطة     -) مزدحمة   

 تمتد بطول ساحل البحر األحمر            (4

 ( أودية   -ضات   منخف   -جبال     -)   تالل   
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Model ( 9 ) 

English  :   

Choose the correct answer from a, b, c or d:  

1. A: How do you _____________ ‘Samy’? -B: ‘S – A – M – Y’. 

a) read    b) spell    c) find                         d) see  

2. When _____________ you play video games? 

b) do    b) does   c) was   d) were  

3. A: Is she tall? -B: No, she is ____________.   

a) thin    b) fat    c) short  d) sad  

4. Let’s _____________ breakfast. 

a) has     b) have    c) had    d) having 

5. We use the key to _____________ the door. 

 a) open    b) sing    c) want   d) clean 

                                                                  

 

 

 

 

 



Mathematics :   

1) Choose : 

1) ABC  is a triangle , If m(< A) = 100 o , then this triangle  is ………… angled triangle. 

( an obtuse , a right , an acute, an equilateral) 

2) Ten million , five hundred seventy two thousands = …………………………….. 

( 10 507 200 ,    10 510 072   ,  105 721   , 10 572 000 ) 

3) The sum of the measures of the interior angles of a triangle = …………..   

(   90°  , 108° ,  180°, 118° ) 

4) The Million  is the smallest number formed from ......... digits 

( 6 ,  7  , 9 , 10) 

5) Any two straight lines  that never intersected is called……………………. 

(  ray ,    Parallel , perpendicular,  intersecting ) 

6) The Area of a Rectangle with Length 14 cm and width 6 cm= ………………….cm2.  

( 20 , 84 , 40 , 168 ) 

7) 754 ÷ 13 = 58 ,  then 13  is called …………… 

(divisor , dividend , quotient , even ) 

                                                                  

 

 

 

 



Science :   

Choose the correct answer : 

1) Your classmate placed a piece of iron into a 50 cm3 beaker filled completely by 

water so that a quantity of water of volume 20 cm3 is poured out the beaker so the 

volume of this piece equals……. 

(20 cm3 – 30 cm3 - 20 cm – 80 cm3) 

2) On increasing the temperature (cooling) of water it …. 

(Condenses- freezes – melts- evaporates). 

3) All the following are physical changes except ………..  

(Burning –dissolution – melting-cutting). 

4) All the following are dark bodies except  ………..  

a) earth    b) moon     c) sun             d) (b) and (c) 

                                                                  

 لغه عربيه : 

 السؤال األول : من موضوع ) القرية ملك للجميع ( : اقرأ ثم أجب :  

نشيط وذكى، يعمل مدرًسا في إحدى القرى التي نشأ بها. ونيس يحبُّ قريته وأهلها. وهو يباهى بها دائًما  شاب" ونيس 

 أمام أصحابه زاهر وبها وشاكر، وأمام أخته هدى وصديقتها مريم "  

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين :   

 يقلل  (. –يفشل   –يحقر  –) يفاخر   معني ) يباهي ( : .........          -1

 قوي  (. – سريع  –كسول   –) ماهر      مضاد ) نشيط ( .......  -2

 يعادي ( .   –يحبُّ  –يحارب  –) يكره    ونيس كان ...... قريته وأهلها . -3

 اسم مجرور (.  –فاعل  –خبر   –) مبتدأ    إعراب كلمة ) شاب ( : ...... -4

 هاتان  (. -هؤالء  –هذا   –............. مصريات مخلصات .                   ) هذه  -5

 



 السؤال الثاني : من موضوع ) النيل هو الكوثر  ( : اقرأ ثم أجب :  

 حـــبــشي اللـــون كجـــيـــرته      مــــن مـنــبــعــــه وبـحـيـرتــه 

 صــــبـغ الشـطـيـن بـسـمـرتـه     لــــونـــًا كالـمـسـك وكـالـعـنـبـر

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين :   

 جف  (. –فقد   –حرك  –) لون     معني ) صبغ ( : .........          -1

 لألنهار  (.  -للطيور  –لألسماك  –) للعطور    )المسك والعنبر ( نوعان ...  -2

 مصر ( . -الجزائر  –الحبشة  –) الحجاز  حبشي اللون كجيرته ..مثل لون أهل ....    -3

 اسم مجرور (.  –فاعل  –خبر   –) مبتدأ   .. ما تحته خط يعرب ...  شجاع   الجندي -4

 هاتان  (. -هؤالء  –هذا  –) هذه  ............. أسد مفترس .                     -5

                                                                  

 دراسات اجتماعيه :  

   :  بين القوسين اختر اإلجابة الصحيحة مما 

 سجل المصرى القديم مظاهر حياته بالكتابة ...........   (1

 (  الهيروغليفية  -اليونانية    -العبرية    -) الفارسية   

 انتهت عصور ماقبل التاريخ بمعرفة االنسان للـ.........    (2

 ( الكتابة  -النار    -الرعى    -)  الصناعة  

 تسقط األمطار على السواحل الشمالية فى فصل .........  (3

 ( الربيع  –الشتاء  -الخريف  -)  الصيف 

 تقع مصر فى الركن الشمالى الشرقى من قارة .....      (4

 ( آستراليا  -أوربا    -آسيا    -) أفريقيا  
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Model ( 10 ) 

English  :   

Choose the correct answer from a, b, c or d:  

1. A _____________ works in a school. 

a) nurse    b) doctor               c) teacher   d) pupil  

2. This is my book. It is _____________. 

b) me    b) my    c) I   d) mine  

3. There is a boat in the _____________.   

a) bake   b) bike                         c) lake   d) like  

4. Thank you _____________ your help. 

a) for     b) to     c) from             d) at 

5. _____________ you want vegetables? 

 a) Is     b) Are     c) Do    d) Does 

                                                                  

Mathematics :   

1) Choose : 

1) The number ………….. is divisible by 2 and5 .  

( 52  , 125 ,  406 , 770) 

2) If the measure of the angle between two straight lines is  equal  90° then two straight 

lines are…………………………….lines . 

(Parallel , perpendicular,  intersecting) 



3) The triangle whose side lengths are 7 cm , 5 cm  and 9cm  is …….… triangle   

( scalene ,  isosceles   , equilateral ,   obtuse angled ) 

4) 945 ÷  45 = …………….……… 

(21 , 91 , 32 , 12 ) 

5) The H.C.F of 12 and 18 is…………… 

( 36  , 18 ,  3 , 6 ) 

6) The common multiple of all numbers is …………... 

( 0 ,  1 , 2 ,  3 ) 

7) 56 Million , 18Thousand , 4 = ………………… 

(  560184 , 56018004 ,  5618004 , 56184 ) 

                                                                  

Science :   

Choose the correct answer: 

1-Foil paper used in wrapping up chocolate shows …………… 

a. Electric conductivity  

b. the ability for melting  

c. malleability and ductility  

d.  thermal conductivity 

2-The Earth is located between ………………….…. and ……………….……… 

a. Mars and Mercury 

b. Mars and Jupiter 

c. Venus and Jupiter 

d. Mars and Venus 

 



3-The length of your room is measured by:     

a. tape   b. ruler  c. measuring cylinder d. Common balance 

 

4- Element that has high melting point is …............... 

a. Non-metal 

b. metal 

c. may be metal or non-metal. 

d. No correct answer 

                                                                  

 عربيه :  لغة

 السؤال األول : من موضوع ) القرية المنتجة ( : اقرأ ثم أجب :  

" إنَّ العمل القائم على التخطيط الجيد أساس النجاح في الحياة ، وواجب على كل شاب منكم أن يسعى في طلب العمل ، وأن 

 ما " .  يوًمايشتغل بالمشروعات الصغيرة ؛ التي تصبح بفضل هللا كبيرة 

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين :   

 الخسارة  (.  -الرجوع  –الفشل  –) التنظيم    معني ) التخطيط ( : .........          -1

 الشريعة  (.  -الشروع  –المشروع  –) الشارع     مفرد ) المشروعات ( :.......   -2

 فاعال ( .  -ظرف مكان  –ظرف زمان  –) اسم مجرور             إعراب كلمة ) يوًما (  ....    -3

  حرف جر  –اسم  –فعل ماٍض  –) فعل مضارع     ما تحته خط .  .. العمل  طلبيسعى في  -4

 متصل (.  –غائب  –مخاطب   –) متكلم  أساتذة ماهرون .   ما تحته خط ضمير ... هم -5

 

 

 

 

 



 السؤال الثاني : من نص ) ما أحلي أجواء القرية ! ( : اقرأ ثم أجب :  

 شمًسا تضحك فوق الدور 

 طفال يهدي طفال وردة 

 رسمت نور 

 ) أ ( تخير الصواب مما بين القوسين :   

 الزهور  (. -الهضاب  –األواني  –) البيوت    معني ) الدور ( : .........          -1

 أطفله  (. -طافلين  –أطفال  –) طفلون               جمع ) طفل ( :.......  -2

 فاعال ( .  -ظرف مكان  –ظرف زمان  –) اسم مجرور   ما تحته خط ..         القائد   أماميقف الجندي  -3

 هاتان (. -هؤالء  –هذا  –) هذه            ............. أشجار عالية. -4

 هن  (. –هم   –أنتم  –) أنتما            .................. تلميذان مجتهدان . -5

                                                                  

 دراسات اجتماعيه :  

   اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 جبل ......... يقع جنوب غرب مصر             (1

 (  علبة  -الشايب   -سانت كاترين   -) العوينات  

 لون تاج مملكة الجنوب .........          (2

 ( أخضر -أبيض   -أحمر   -)  أصفر  

 في عصر المعادن صنع المصرى القديم أدواته من .......     (3

 (  البالستيك -النحاس   -الخشب    -)  الحجر  

 ارتباط الفرد باألسرة يعرف بــ       (4

 (  التعاون  -الوالء    -المسئولية    -) االنتماء  

 عدد محافظات مصر ..... محافظة      (5

  (24   -  25   -  26   -  27   ) 

                                                                                                   


